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Inleiding 

NORMA heeft wijzigingen aangebracht in het Algemeen 

Verdelingsreglement. Het College heeft op 22 maart jl. het verzoek 

ontvangen om daarmee in te stemmen. Het gaat om (i) wijzigingen die effect 

hebben op de wijze van verdeling; (ii) wijzigingen die verband houden met de 

nieuwe governance en (iii) wijzigingen ter verduidelijking. Op grond van 

artikel 3, eerste lid, onder b van de Wet toezicht en geschillenbeslechting 

collectieve beheersorganisaties auteurs-en naburige rechten (verder: Wet 

toezicht) vergt een wijziging van dit reglement de voorafgaande schriftelijke 

instemming van het College. 

Advies 

Het College heeft op 17 mei jl. een Advies aan NORMA uitgebracht. 

Dit Advies luidt samengevat dat het College met de wijzigingen in de 

artikelen 4.11, 2.3, 3.6 en 4.4 (nog) niet kan instemmen. 

Besluit op verzoek om instemming 

Bezoek- en postadres: 

Krom Boomssloot 22-II 

1011 GW  Amsterdam 

Contactpersoon Mr. A.Smit 

E-mail 

Telefoon 

info@cvta.nl 
020 30 30 261 

Datum 

Ons kenmerk 

23 september 2022 

2022185 

Bijlage(n) - 

Betreft Besluit op verzoek om instemming met Algemeen 

Verdelingsreglement 

mailto:info@cvta.nl
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Wijzigingen in het Algemeen Verdeelreglement n.a.v. Advies  

 

NORMA heeft vervolgens nadere wijzigingen aangebracht in de artikelen 

4.11, 2.3, 3.6 en 4.4. Het CvTA heeft deze wijzigingen op 30 juli jl. ontvangen. 

 

Beoordeling Wijzigingen 

 

Het CvTA heeft deze wijzigingen beoordeeld.  

 

In artikel 4.11 heeft NORMA de mogelijkheid van een Uitvoeringsbesluit door 

de Raad van Toezicht ten aanzien van het beperken van de verdeling tot een 

bepaalde groep naar aanleiding van het Advies geschrapt. Verwezen wordt 

nu naar de wet, jurisprudentie en overeenkomsten met gebruikers. 

 

Artikel 2.3 is aangepast naar aanleiding van het Advies. Verwezen wordt 

alleen nog naar artikel 45d Auteurswet jo. Artikel 4 Wnr. 

 

In artikel 3.6 is de suggestie van het vragen van een zienwijze overgenomen 

(“gehoord de Rechthebbende uitvoerende kunstenaar”). 

 

In artikel 4.4 zijn de programma categorieën weer in het reglement 

opgenomen en wordt daarvoor niet meer verwezen naar een door de Raad 

van Toezicht te nemen uitvoeringsbesluit. 

 

De wijzigingen zijn in lijn met het Advies van het CvTA. Het CvTA stemt in met 

de aldus door NORMA aangebrachte wijzigingen in de artikelen 4.11, 2.3, 3.6 

en 4.4 van het Algemeen Verdelingsreglement NORMA (versie 2).  

 

Ten overvloede 

 

Het CvTA vermeldt ten overvloede nog het volgende. 

 

In de laatste zin van artikel 3.6 “… naar het oordeel van Norma. Vooraf zal de 

rechthebbende Uitvoerende kunstenaar … Op dit oordeel is …” lijkt de 

onderstreepte tekstpassage (onderstreping CvTA) te moeten worden 

gekwalificeerd als een verschrijving en dus te moeten worden verwijderd.  

 

Het CvTA heeft NORMA geadviseerd het gebruik van uitvoeringsbesluiten te 

beperken omdat het gebruik van een reglement met (eventueel) bijlagen 

overzichtelijker is. Om die reden heeft NORMA de wijzigingen in de artikelen 
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4.4 en 4.11 ongedaan gemaakt. Norma voegt derhalve geen nieuwe 

uitvoeringsbesluiten aan haar Algemeen Verdelingsreglement toe. 

Aan de artikelen 4.5, 4.10, 4.14, 4.17, 4.22 en 5.5 van het Algemeen 

Verdelingsreglement liggen al bestaande uitvoeringsbesluiten ten grondslag 

die zijn gepubliceerd op de website van Norma. Het College wijst er ten 

overvloede op dat eventuele toekomstige wijzigingen in deze 

uitvoeringsbesluiten als reglementswijzigingen betreffende de uitoefening en 

handhaving van auteursrechten of naburige rechten worden beschouwd die 

te zijner tijd voor instemming aan het College dienen te worden voorgelegd. 

Besluit 

Het College stemt in met het door Norma aldus gewijzigde Algemeen 

Verdelingsreglement. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 
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 Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. Het 

bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.


